รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 2 / 2561
ประกวดราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคน
เขาเมือง3 (สรางหองน้ําสําหรับผูมาใชบริการและคนพิการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
ตามประกาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่
สิงหาคม ๒๕61
สํานั กงานตํ ารวจแห งชาติ โดย กองบั งคับการตรวจคนเขาเมือง 3 สํานั กงานตรวจคนเขาเมือง
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สํานักงานตํารวจแหงชาติ" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทํา
การตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง3 (สรางหองน้ําสําหรับผูมาใชบริการและ
คนพิ ก าร) โดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Bidding :
e-bidding) ณ ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอีย ดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป น การเป ดเผยเพื่อให ผูป ระสงคจะยื่ น ขอเสนอได รูขอมูล
ไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูที่จะเขายื่น ขอเสนอในการจัดซื้อจัดจาง ต องมีคุณ สมบั ติและไมมีลั กษณะตองห าม
ตาม มาตรา 64 แหง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
(๔) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม (ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
/ของรัฐไว.....
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ของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง)
(๕) ไมเป นบุ คคลซึ่งถูกแจงเวียนชื่อให เป น ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา
๑๐๙ ( ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย)
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด ในราช
กิจจานุเบกษา
2.2 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
2.3 ไม เป นผู มี ผลประโยชน ร วมกั นกั บ ผู เสนอราคารายอื่ น ณ วั นประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามที่ กวพ.(คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) กําหนด
2.6 ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2.7 เป น นิ ติ บุ ค คลและเคยมี ผ ลงานการปรั บ ปรุ ง หรื อ บู ร ณะ หรื อ สร างอาคารประเภท
เดี ย วกัน กั บ งานการจ าง โดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ กส (Electronic
Bidding : e-bidding) ในวงเงินไมนอยกวา 1,027,058.-บาท (หนึ่งลานสองหมื่นเจ็ดพันหาสิบแปดบาทถวน)
ที่แลวเสร็จในสัญญาเดียว (ราคาสัญญาไมรวมคา K) และเปนผลงานที่เป นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเชื่อถือ
2.8 ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรประจํา และสถาปนิกประจํา ซึ่งตองไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปนิกควบคุม ตามที่ไดจดทะเบียนเปนผูรับจางงาน ทําหนาที่ควบคุมงานที่เขา
รวมการประกวดราคา
2.9 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จ า ง ด ว ยระบบ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงท ะเบี ย นในระบ บ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.11 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.12 เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยเครงครัด
/3. หลักฐานการ.....
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ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี ผู
ถือหุน รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุ คคลที่มิใชนิ ติบุ คคลใหยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๕) บั ญ ชี เอกสารส ว นที่ ๑ ทั้ งหมดที่ ได ยื่น พรอมกับ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจ ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บั ญ ชี เอกสารส ว นที่ ๒ ทั้ งหมดที่ ได ยื่น พรอมกับ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เสนอราคาต องยื่ น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้อ จั ด จ างภาครัฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
/3. ในการเสนอราคา.....
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ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืน ราคาไมนอยกวา 90 วัน นับ แตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะต องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม เกิน 225 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ตั้งแตเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส จะดําเนิ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ
๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ ที่
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน ผูเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู เสนอราคาสามารถศึ กษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
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๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 102,705.80 บาท (หนึ่งแสน
สองพันเจ็ดรอยหาบาท แปดสิบสตางค)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผเู สนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่
........................ ตั้งแตเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติจะคืนใหผูเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่น ขอเสนอประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กสครั้งนี้ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณ สมบัติ ไมถูกต องตามขอ ๒ หรือยื่น หลักฐานการยื่ น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเ สนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติเทานั้น
๖.๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ สํ า นั ก งานตํ ารวจแห งชาติ มี สิ ท ธิ ให ผู เสนอราคาชี้ แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สํานักงานตํารวจแหงชาติมีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
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หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงานตํารวจแหงชาติมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิ ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ สํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก
และสํานักงานตํารวจแหงชาติจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ ๑.๓ กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนั งสื อค้ําประกัน ของบรรษัทเงิน ทุน อุต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรือบริษั ท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/8. คาจางและการ...
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จาง

๘. คาจางและการจายเงิน
สํานักงานตํารวจแหงชาติจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 5 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนเงินจํานวน รอยละ 2๐ ของคาจาง เปนเงิน 41๐,823.20 บาท จายใหเมื่อผูรับ
ไดปฏิบัติงานดังนี้

- หมวดงานเตรียมการ รื้อถอน สกัดพื้นเดิม งานปรับพื้นและวางผัง ขนยาย
- งานติดตั้งรั้วชัว่ คราว โดยเปนรั้วสังกะสีลอนเคลือบสีเขียว ไมเคยใชงานมากอน
- งานติดตั้งตาขายปองกันวัสดุรวงหลนและฝุนละอองที่อาจกอความเสียหายใหอาคาร
โบราณสถานในพื้นที่
- งานจัดทําโรงเก็บเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
- งานจัดทําสํานักงานสนาม พรอมอุปกรณสํานักงาน
- งานจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิง เพื่อปองกันอัคคีภัย กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ
ดับเพลิงชนิดถังหิ้วถังน้ําโลหะ
- งานปายประชาสัมพันธโครงการ
- งานโครงสรางไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็น
- จัดเตรียมพรอมนําเสนอแผนการทํางาน
- งานทอระบายน้ําและบอพักระบายน้ํา ไมนอยกวา 30 เปอรเซ็น
- งานเตรียมพื้นที่วางถังเก็บน้ําใตดิน ไมนอยกวา 30 เปอรเซ็น
- รายงานประจําวัน, สัปดาห, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถายผลงานรูปสีอยางนอย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด 3 ชุด เขาเลม
- ภายในกําหนดเวลา 45 วัน
งวดที่ ๒ เปนเงินจํานวน รอยละ 2๐ ของคาจาง เปนเงิน 41๐,823.20 บาท จายใหเมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานดังนี้
-

หมวดงานโครงสรางแลวเสร็จ ๑๐๐ เปอรเซ็น
งานโครงสรางหลังคา ไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็น
งานผนังพรอมติดตั้งวงกบประตูและหนา ไมนอยกวา 50 เปอรเซ็น
งานทอระบายน้ําและบอพักระบายน้ํา ไมนอยกวา 60 เปอรเซ็น
งานเตรียมพื้นที่วางถังเก็บน้ําใตดิน ไมนอยกวา 80 เปอรเซ็น
งานวางถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
หมวดงานครุภัณฑภายในอาคารที่ทําการ แลวเสร็จไมนอยกวา 20 เปอรเซ็น
รายงานประจําวัน, สัปดาห, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถายผลงานรูปสีอยางนอย
ระบบละ ๒ รูป ทั้งหมด 3 ชุด เขาเลม
- ภายในกําหนดเวลา 45 วัน
งวดที่ ๓ เปนเงินจํานวน รอยละ 20 ของคาจาง เปนเงิน 41๐,823.20 บาท จายใหเมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานดังนี้
- งานหลังคาแลวเสร็จ ๑๐๐ เปอรเซ็น
/- งานผนังพรอม...
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งานผนังพรอมติดตัง้ วงกบประตูและหนา แลวเสร็จ ๑๐๐ เปอรเซ็น
งานทอระบายน้ําและบอพักระบายน้ํา พรอมถังดักไขมัน แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
งานเตรียมพื้นที่วางถังเก็บน้ําใตดิน แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
หมวดงานครุภัณฑภายในอาคารที่ทําการ แลวเสร็จไมนอยกวา 50 เปอรเซ็น
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ เรียบรอย
งานปรับพื้นที่พรอมปูแผนทางเทาสําเร็จรูปตัวไอ แลวเสร็จ 50 เปอรเซ็น
รายงานประจําวัน, สัปดาห, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถายผลงานรูปสีอยางนอย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด 3 ชุด เขาเลม
- ภายในกําหนดเวลา 45 วัน
งวดที่ ๔ เปนเงินจํานวน รอยละ 20 ของคาจาง เปนเงิน 41๐,823.20 บาท จายใหเมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานดังนี้
-

งานเตรียมพื้นที่วางถังเก็บน้ําใตดิน แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
หมวดงานครุภัณฑภายในอาคารที่ทําการ แลวเสร็จไมนอยกวา 80 เปอรเซ็น
งานปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ อุปกรณภายในหองน้ํา แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
งานปรับพื้นที่พรอมปูแผนทางเทาสําเร็จรูปตัวไอ แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
รายงานประจําวัน, สัปดาห, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถายผลงานรูปสีอยางนอย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด 3 ชุด เขาเลม
- ภายในกําหนดเวลา 45 วัน
งวดที่ ๕ เปนเงินจํานวน รอยละ 2๐ ของคาจาง เปนเงิน 41๐,823.20 บาท จายใหเมื่อผูรับจาง
ไดปฏิบัติงานดังนี้
- หมวดงานครุภัณฑภายในอาคารที่ทําการ และมานั่งไมเนื้อแข็ง แลวเสร็จงาน 100
เปอรเซ็น
- งานทาสีอาคาร แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
- ติดตั้งระบบความปลอดภัย และปายแผนผังอาคาร แลวเสร็จ 100 เปอรเซ็น
หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการ แลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐
- งานทําความสะอาดเก็บขยะเก็บเศษวัสดุ แลวเสร็จ
- รายงานประจําวัน, สัปดาห, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถายผลงานรูปสีอยางนอย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด 3 ชุด เขาเลม
- สงคูมือ รายการวัสดุ ครุภัณฑที่ใชดําเนินการ และใบรับประกัน จํานวน ๕ ชุด
- ดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมด งานเก็บรายละเอียดทั้งหมดใหเรียบรอย ทําความสะอาด
เก็บงานทุกอยาง เชน ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรม เคลือบผิววัสดุ และเศษวัสดุ
ใหเรียบรอยและเปนไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบ ใหครบตามกําหนดที่ระบุ
ไวในสัญญาใหแลวเสร็จ
- กรณีอาคารหองสุขาภายในกําหนดเวลา 45 วัน ระยะรับประกันผลงาน ๒ ป
- กรณีครุภัณฑ ระยะรับประกันผลงาน 2 ป ใหมารับครุภัณฑพรอมขนสงซอมแซม
ภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับแจง และกําหนดระยะเวลาดําเนินการซอมภายใน 45
วัน
/9.อัตราคาปรับ.....

-9๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสั ญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมดังนี้
10.1 กรณีอาคารหองสุขาภายในกําหนดเวลา 45 วัน
10.1 กรณีครุภัณฑ ใหมารับครุภัณฑพรอมขนสงซอมแซมภายใน 7 วันนับแตที่ไดรับแจง
และกําหนดระยะเวลาดําเนินการซอมภายใน 45 วัน
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินคาธรรมเนียมตรวจคนเขาเมืองเพื่อ
เสริมเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕61
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับอนุมัติเงิน
คาธรรมเนียมตรวจคนเขาเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕61
แลวเทานั้น
ราคากลางของงานก อ สร างในการประกวดราคาครั้ งนี้ เป น เงิน ทั้ งสิ้ น จํ านวน
2,054,828.93 บาท (สองลานหาหมื่น สี่พันแปดรอยยี่สิบแปดบาท เกาสิบสามสตางค)
๑๑.๒ เมื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามที่ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งสํานั กงานตํ ารวจแห งชาติ ได คัด เลื อกแลว ไมไปทําสั ญ ญา หรื อ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานตํารวจแหงชาติจะริบหลักประกันการยื่น
ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ สํานักงานตํารวจแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
/12.การปรับราคา.....

๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อ นไข หลั กเกณฑ สู ต รและวิธี คํ านวณที่ใช กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได ต ามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อ ง การพิ จ ารณาช ว ยเหลื อผู ป ระกอบอาชี พ งานก อ สร าง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ได
ระบุในขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อสํานักงานตํารวจแหงชาติไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางจาก เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้
13.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จํานวน 1 คน
13.2 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 คน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
พันตํารวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ
(กฤษณะ พัฒนเจริญ)
ผูกํากับการ ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3

